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A váz kialakítása

Header típusa Súly(kg)

OROS Cornado 6 soros fix 2150

OROS Cornado 8 soros fix 2750

Erős, masszív váz

Minkét esetben univerzális váz – minden típusú kombájnra illeszthető

Napjainkban egyre nagyobb teljesítményű kombájn 
típusok jelennek meg, így a gazdaságos betakarítás 

érdekében egyre nagyobb az igény a szélesebb, 
nagyobb sorszámú adapterekre.

6-, 8-, 12-, 16 soros fix és csukható változatban 4-, 5-,6-, 8 soros fix változatban 

Header típusa Súy (kg)

OROS 6 soros fix 2200

OROS 8 soros fix 2850



Teljesítmény szükséglet és üzemanyag felhasználás összehasonlítása  (8 soros,  
bordás törőhenger):

CORNADO

Betakarítási 
sebesség

Km/h

Teljesítmény 
szükséglet

KW

Üzemanyag 
felhasználás

Liter
/óra

Kg/h

6 50 32 27

8 66 44 37

10 75 46 38

Átlagos nagyságú kukorica terméshozam esetén:  11 t/ha

Kukorica magassága: kb.  2,5 m

OROS

Betakarítási 
sebesség

Km/h

Teljesítmény 
szükséglet

KW

Üzemanyag 
felhasználás

Liter/
óra

Kg/h

6 65 45 53

8 74 52,5 62



Törőegység késes törőhengerrel:

- A szárbevitel kevesebb a négy késes 
típussal száraz körülmények között, így 
kevesebb az üzemanyag felhasználás is.

- Különleges bordát szereltünk minden 
késre a jobb lehúzás érdekében, ötvözi a 
régi bordás típus előnyeit a késes 
típuséval

Törőegység bordás törőhengerrel:

•Hagyományos design, 3 borda a törőhengeren. Ez 
az eredeti hagyományos verzió. 

•Hosszú élet, cserélhető bordák



•A szárzúzó kések törőhengerhez viszonyított
pozíciója biztosítja, hogy nagy betakarítási
sebességnél is kiváló szárzúzási minőséget
nyerjünk. (10-12 km/h)

Előnyök:

- Erős szárzúzó hajtóműház

- Minőségi csapágyak

- Kikapcsolható szárzúzás

- Hosszabb élettartam és tartósság

A levágott szár hossza :

•95%-ban rövidebb mint 7 cm



Anyag áramlás és szár kezelés: 

• Különleges törőléc kialakítás tisztább anyag 
áram érdekében

• Kevesebb mag veszteség

• Ívelt design a jó szárkezelés érdekében 

•Különleges törőléc kialakítás a tisztább 
anyagáram érdekében

•Hajlított design a kevesebb csőveszteség 
érdekében. 



Header védelem:

Csiga biztonsági kapcsoló

• Mindkét típusú csiga súrlódó betétes 
biztonsági kapcsolóval védett a túlterhelés ellen

Törőegység biztonsági kapcsolója: 
• Minden törőegység a behajtásnál 
speciális biztonsági kapcsolóval védett a 
túlterhelésük ellen.

Kardántengelybe épített 
biztonsági kapcsoló



Minimális napi karbantartás

Automatikus behordó lánc feszítés Oros lánc feszítésnél utánállítás szükséges 



•Hajtás: szöghajtóművek és kardántengely 

•A kardántengely szezononkénti kenése szükséges 

•Naponta csak gyors vizuális áttekintés szükséges

•Duplex lánc hajtás. Napi karbantartás szükséges.

Minimális napi karbantartás



Oldalmagasítás

Opciók

Csonktaposó



Talaj követő

Napraforgó betét

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK
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